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)أ.ف.پ( حاملة الطائرات شارل ديغول تغادر ميناء طولون قبل يومني متجهة إلى ليبيا  

 حلفاء جدد ينضمون إلى احلملة ضد ليبيا في مبادرات »تضامن«

»االئتالف الدولي« تقصف معقل »القذاذفة«
وغيتس يعد بتخفيف الهجمات قريبًا

عواصم ـ وكاالت: انضم عدد 
مـــن الدول إلى قـــوى التحالف 
املتمثلـــة بفرنســـا وبريطانيا 
والواليات املتحـــدة في احلملة 
الدولية لفرض منطقة حظر جوي 
في ليبيا إال ان الدوافع تختلف 
من دولة الى أخرى على ما رأى 

محللون.
واثر صدور القرار 1973 عن 
مجلـــس األمن الدولي أرســـلت 
النرويـــج والدمنـــارك وكنـــدا 
وبلجيـــكا طائـــرات مقاتلة إلى 
منطقـــة املتوســـط للجم قوات 
معمر القذافي التي تهاجم املدنيني 

الليبيني.
وفي ذات السياق، أعلن متحدث 
باسم احلكومة الليبية ان قوات 
االئتالف الدولي قصفت مســـاء 
أمس األول مدينة ســـبها معقل 
قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها 

العقيد معمر القذافي.
وقال املتحدث باسم احلكومة 
الليبية موسى إبراهيم في مؤمتر 
صحافي »منذ السبت شنت قوات 
االئتـــالف املعادية غارات جوية 
وقصفـــت بالصواريخ طرابلس 
والـــزوارة ومصراتة وســـرت 
مستهدفة بشكل خاص املطارات« 
وردا على ســـؤال قال »نعم لقد 
تعرضت ســـبها ايضا للقصف 

اليوم«.
وأوضح ان غارات االئتالف 

»حتالف أوسع بأكبر قدر ممكن« 
للعمل في ليبيا واحلفاظ على هذا 
التحالف، الى ذلك، أعلن روبرت 
غيتس وزير الدفاع األميركي أنه 
سيجري تخفيف كثافة الهجمات 

اجلوية على ليبيا قريبا.
جاءت هذه التصريحات لغيتس 
خالل زيارته للعاصمة الروسية 
موسكو أمس حيث أجرى محادثات 
اناتولي  الروســـي  مع نظيـــره 

سيرديوكوف.
ونقلت وكالة األنباء الروسية 
»انترفاكس« عـــن غيتس قوله: 
الغارات خالل  »سنخفض كثافة 

وقت قصير«.
وقال الوزير األميركي: »إنني 
أتفق مع الوزير ســـيرديوكوف 
بأن مستقبل ليبيا قضية تخص 
الشعب الليبي الذي يعود له احلق 

في البت في هذه املسألة«.
في املقابل، قال مســـؤولون 
ليبيون إن ضربات جوية غربية 
خالل الليل قبل املاضي أصابت 
منشأة بحرية في شرق العاصمة 
الليبية ودمرت عـــدة مركبات 
عســـكرية، وأخذ املســـؤولون 
لـ»رويترز«  الليبيون مراســـال 
إلى املنشأة فرأى أربع شاحنات 
حاملـــة للصواريخ ســـوفيتية 
الصنع مدمـــرة، وكانت بداخل 
مبنى انهار سقفه مما خلف أكواما 

من الركام.

مجلس العموم ان ثمة »تقدما جيدا« 
أحرز، مشيرا إلى ان الضربات التي 
نفذت ضد قوات القذافي مبشاركة 
غواصة البحرية امللكية وطائرات 
سالح اجلو امللكي البريطاني إلى 
جانب قوات التحالف تســـتهدف 
الليبية  الدفاعات اجلويـــة  قمع 
لتعزيز قـــرار مجلس األمن رقم 
1973 بفرض حظر جوي إلى جانب 
حماية املدنيني من هجمات قوات 

القذافي.
وأكد احـــراز تقـــدم على كل 
اجلبهات حيـــث »متكنت قوات 
التحالـــف من حتييـــد الدفاعات 
اجلوية الليبية ونتيجة لذلك مت 
تفعيل منطقة حظر الطيران فوق 

ليبيا«.
وبـــني انه »من الواضح أيضا 
أن قوات التحالف ســـاهمت في 
احليلولة دون وقوع ما ميكن أن 
يكون مجـــزرة دموية في مدينة 

بنغازي«.
وخالل جلسة تصويت مجلس 
العموم على اســـتمرار مشاركة 
القـــوات البريطانيـــة في العمل 
العســـكري دعا بعـــض النواب 
الى »التقيد بشـــروط  احلكومة 
املتحـــدة ملعاجلـــة  قـــرار األمم 
املخاوف بشـــأن االلتزام املفتوح 
واحتمال تغير أهداف املهمة مبرور 

الوقت«.
وجاء رد كاميرون بانه يريد بناء 

أصابت أيضـــا االثنـــني »مرفأ 
صيد صغيرا« يقع على بعد 27 
كلم غرب طرابلس، وأضاف ان 
هذه الهجمـــات أوقعت »العديد 
من الضحايـــا« بينهم مدنيون 
خصوصا في »مطار سرت املدني«، 
وباإلضافة إلى ذلك، قال إبراهيم 
ان مدينة مصراتة قد »حتررت 
قبل ثالثة أيام« ولكن قوات النظام 
مازالت تواصل مطاردة »عناصر 

إرهابية« في املدينة.
ولكـــن ناطقا باســـم الثوار 
الليبيني ومصدرا طبيا في مصراتة 
أعلنا ان 40 شـــخصا على األقل 
قتلوا في املدينة وأصيب مئات 
آخرون بنيـــران القوات التابعة 

للزعيم الليبي معمر القذافي.
كما اكد ناطق باســـم الثوار 
الليبيني في مصراتة ان خمسة 
أشخاص بينهم أربعة أطفال قتلوا 
أمس األول بنيران القوات املوالية 

في مصراتة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيـــد كاميرون ان 
العمل العســـكري الذي شاركت 
فيه القوات البريطانية ضد قوات 
العقيد معمر القذافي أســـهم في 
جتنب وقوع »مجـــازر دموية« 
في معقـــل املعارضة الليبية في 

بنغازي.
وأضـــاف كاميرون في كلمته 
أمام  حول مســـتجدات األحداث 

تباين في املواقف بني مدڤيديڤ وبوتني حول ليبيا
موسكوـ  أف.پ: شهدت روسيا 
تغييرا في سياســــاتها بعد قيام 
الرئيس دميتري مدڤيديڤ للمرة 
االولى باتخاذ موقف متباين عن 
انتقد علنا  رئيس وزرائه عندما 
االثنني تعليقات فالدميير بوتني 

حول النزاع في ليبيا.
وفي خطوة مفاجئة محت ثالث 

ســــنوات من التناغم في احلكم، 
انتقد مدڤيديڤ علنا بوتني على 
الذي  مقارنته قرار االمم املتحدة 
يجيز شن غارات جوية على ليبيا 
بـ »دعوة من القرون الوسطى الى 

حملة صليبية«.
وقال مدڤيديــــڤ للتلفزيون 
املقبول  انه من غيــــر  الرســــمي 

اســــتخدام تعابير مثــــل »حملة 
صليبية« في االشارة الى النزاع 
اجلاري في ليبيا. وصرح »من غير 
املقبول حتت اي ظرف من الظروف 
استخدام عبارات ميكن ان تقود الى 
صدام بني احلضارات، مثل عبارة 

)حملة صليبية( او غيرها«.
واضاف »هذا امر غير مقبول، 

واال فكل شيء سيصبح اسوأ بكثير 
مما هو عليه اآلن، على اجلميع ان 

يتذكروا ذلك«.
وقال محللون ان اخلالف يعلن 
خصوصا بــــدء حملة االنتخابات 
الرئاســــية حيث يتوقع عديدون 
عــــودة بوتني الــــى الكرملني بعد 
مغادرته عنــــد انتخاب مدڤيديڤ 

في العام 2008. واوردت صحيفة 
»فيدميوســــتي« ان »الرئيــــس 
مدڤيديڤ بعد موافقته على قصف 
ليبيا يجد نفســــه ازاء ند يتمتع 

بالنفوذ هو فالدميير بوتني«.
وعنونت صحيفــــة »غايزتا.
رو« االلكترونيــــة »شــــرخ فــــي 

الشراكة«.

سربان إماراتيان يستعدان 
للمشاركة في عمليات ليبيا

رئيس بوليڤيا يطالب بسحب 
جائزة نوبل للسالم من أوباما

تركيا: ال ميكن أن نشهر سالحنا 
في وجه إخواننا الليبيني

ليبيا تتهم موسى بتنفيذ أجندات خارجية

كاسترو يستنكر العملية العسكرية ضد ليبيا

أنقرة ـ أ.ش.أ: أكد وزير خارجية تركيا أحمد 
داود أوغلو أن بالده ال ميكنها أن تشهر سالحها 
في وجه الليبيني ألنهم أخوة وأشــــقاء للشعب 
التركي. وأكــــد داود اوغلو، في لقاء مع برنامج 
»اخلطأ والصحيح« على شبكة »سي إن إن تورك« 
اإلخبارية التركية الليلة املاضية، أن تركيا تتابع 
عن كثب جميع التطورات اجلارية في ليبيا، الفتا 
إلى أن القرار الصادر عن مجلس األمن الدولي بشأن 
احلظر اجلوى علي ليبيا ملزم جلميع األطراف، 
وان اجلهود املبذولــــة لتأمني وقف إطالق النار 

فشلت جراء استمرار االشتباكات في ليبيا.
وتابــــع أن ليبيا يجب أن تتغير ويجب على 
العقيد معمر القذافي االنسحاب، مشيرا إلى أن 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتصل 

بالقذافي هاتفيا ثالث مــــرات بعد تفجر الثورة 
الشعبية في ليبيا وحثه على االستجابة ملطالب 

الشعب الليبي.
وشدد على أن بالده تولي أهمية بالغة لتأسيس 
حوار بني الطرفني املتنازعني في ليبيا دون تدخل 

القوى اخلارجية من أجل إحالل السالم.
وحــــول تطورات األوضاع في البحرين، قال 
وزيــــر اخلارجية التركي أن بــــالده تبذل ايضا 
جهودهــــا من أجل منع اندالع حرب مذهبية في 
البحرين، موضحا أن تركيــــا جترى مباحثات 
مستمرة مع جميع دول املنطقة املعنية باملوضوع 
من اجل تخفيف حــــدة التوتر. وأضاف »هدفنا 
استخدام عالقاتنا املتميزة مع دول املنطقة ملنع 

موجة اشتباكات مذهبية محتملة.

طرابلسـ  يو.بي.آي: اتهمت ليبيا امس األول 
األمني العام للجامعة العربية عمرو موســـى 
بتنفيذ أجندات خارجية، معتبرة اياه بأنه ليس 
رجل مواقف وبالتالي »ال تعيره اي اهتمام«.

ونقلت وكالة األنباء الليبية الرسمية عن 
مسؤول رفيع بوزارة اخلارجية لم حتدده في 
رده على تصريحات ملوسى حول قصف ليبيا 
مـــن قبل قوات التحالف »اننا ال نعير اهتماما 

لتصريحات املذكور فنحن نعرفه جيدا بأنه لم 
يكن يوما رجل مواقف«.

وأضاف املسؤول نفسه القول: »لقد دأب دوما 
علـــى تأدية ما يكلف به من قبل جهات معينة 
بغض النظر عن اتساقه مع املصالح العربية«. 
ولفت الى ان موسى: »أدى الدور الذي أريد له 
في هذه احلالة وحلسابات رخيصة.. لقد قال ما 

قاله اليوم وبالنسبة لنا ليقل ما يشاء«.

هافانا ـ أ.ش.أ: استنكر رئيس كوبا السابق 
فيدل كاسترو القرار اخلاص بالتدخل العسكري 
من جانب قوى اجنبية في ليبيا، »حتى وإن كان 
بتفويض من جانب األمم املتحدة بوصفه يأتي 
وسط معاناة العالم من مشاكل عديدة ومتعددة«. 
ونقلت وكالة األنباء الكوبية )برنسا التينا( عن 
كاسترو قوله إن الواليات املتحدة تقف بالطبع 
وراء القــــرار ألنها ال ميكن ان تتخلى عن دورها 
كقائد اعلى وال ميكن اتخاذ اي قرار من هذا النوع 
دون موافقتها، وبناء عليه وانطالقا من موقعها 
القيادي الــــذي حترص دائما على احلفاظ عليه 
وسط املؤسسة االوروبية أعلن عن بدء عملية 

»فجر أوديسا« ضد ليبيا.
ولفت الى ان االعالن عن بدء العملية العسكرية 

ضــــد ليبيا يأتي في توقيت غير مناســــب على 
االطالق وسط تاثر الرأي العام العاملي العميق 
حيال مأساة اليابان وضحايا الزلزال الذي ضرب 
البالد وتســــونامي الذي اعقبه وكارثة محطات 
توليد الطاقة النووية والتلوث االشعاعي املتنامي 
الذي بات يهدد كافة املناحي املعيشية داخل البالد 
وايضا بدول مجاورة مما ادى الى تنامي الرفض 

الستخدام الطاقة النووية.
وحذر كاســــترو صاحب الثورة التي حررت 
كوبا، من عواقب تداعيات كارثة اليابان التي سوف 
تؤثر سلبا على التغيرات املناخية ونقص الغذاء 
وارتفاع اسعاره واالنفاق العسكري واستنزاف 
املوارد الطبيعية والبشرية وهي مشاكل يعاني 

منها العالم حاليا بالفعل.

أبوظبيـ  ســــي.إن.إن: كشــــف قائد عسكري 
اماراتي امس ان سربي طائرات جاهزان لالنتشار 
خالل 48 ساعة للمشاركة في املهمة الدولية في 
ليبيا والتي تهدف الى حماية املدنيني استجابة 
لقرار مجلس االمن الدولي رقم 1973 املدعوم من 
جامعة الدول العربية. وكانت االمارات قد ابدت 
استعدادها في وقت سابق لنشر قوات لها تنفيذا 

البـــازـ  د.ب.أ: طالب رئيـــس بوليڤيا إيفو 
موراليس امس جلنة جائزة نوبل للسالم التي 
يعينها البرملان النرويجي إلى سحب جائزة نوبل 
للسالم التي منحت للرئيس األميركي باراك أوباما 
عام 2009 وذلك بعد إصداره أوامر بشن غارات 

لقرار احلظر اجلوي املفروض على ليبيا اال انها 
لم تقم بأي عمل حيال ذلك حتى اآلن. واالمارات 
هي الدولة العربية واخلليجية الثانية التي ابدت 
استعدادها للمشاركة في تنفيذ هذا القرار، الى 
جانب قطر التي قدمت اربع طائرات ميراج 2000 
ـ 9 الــــى جانب معدات وجتهيــــزات اخرى، مثل 

اسطوانات الغاز ومولدات كهربائية.

جوية على ليبيا. وقال موراليس »كيف ميكن 
أن يقود شخص حائز جائزة نوبل »للسالم« 
مجموعة عصابات للقيام بهجوم أو غزو؟ هذا 
ليس جزءا من الدفاع عن حقوق اإلنســـان أو 

)احترام( تقرير الشعوب مصيرها«.
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نظام التوجيه

املصدر: البحرية االميركية/احتاد العلماء االميركيني

يتم اطالقه من السفن والغواصات
احلربية االميركية على حد سواء

الكلفة: ٦٠٠ الف الى ١٫٢ مليون دوالر

الطول: ٦٫٢٥ امتار
باع اجلناح: ٢٫٦٧ مترا

القطر: ٠٫٥٢ مترا

استعمل في عمليات في البوسنة
وافغانستان والعراق (مبا فيها

عملية عاصفة الصحراء
ضد العراق)

استخدمته القوات االميركية
والبريطانية في ضرب اهداف

ليبية خالل نهاية االسبوع

 كاميرون: العمل 
العسكري حال دون 

وقوع »مجازر دموية« 
في بنغازي

 أكثر من 45 قتياًل 
بينهم أطفال بنيران 

قوات القذافي 
في مصراتة

»فوكس نيوز«: نظام القذافي يستخدم الصحافيني كدروع بشرية

برلسكوني يغيب  عن جلسة حملاكمته  بسبب اجتماع حول ليبيا
ـ رويتــــرز: بدأت  ميالنــــو 
القانونيــــة لرئيس  املالحقــــة 
الــــوزراء االيطالــــي ســــيلفيو 
برلســــكوني مجددا أمس االول 
مع اســــتئناف محاكمة تتعلق 
بتقدمي رشــــى في ميالنو، لكن 
برلســــكوني غاب عن اجللسة 
النشغاله بتقدمي إفادة للحكومة 

بشأن االوضاع في ليبيا.
وحولت مشاركة ايطاليا في 
احلملة اجلويــــة على صديقه 
القذافي بعض  الســــابق معمر 
االهتمام عن املشكالت القانونية 
التي تواجه برلســــكوني لكنه 
مازال يواجه معارك قضائية ألقت 
بظاللها على احلياة السياسية 

في البالد لعدة أشهر.
وتصــــدرت قضيــــة »روبي 
جيت« واملتهم فيها برلسكوني 
بدفع املال الى فتاة قاصر مقابل 
ممارسة اجلنس عناوين وسائل 
االعالم العاملية، اال ان برلسكوني 
يواجه أيضا سلسلة من احملاكمات 
بشأن اتهامات باالحتيال والفساد 

كدروع بشرية.
ونقلت القناة االخبارية عن 
مصادر بريطانية تأكيدها انه مت 
تقليص هجوم على مجمع تابع 
للقذافي امس االول نظرا لتواجد 
صحافيني من شبكة »سي ان ان« 
ووكالة »رويترز« ومؤسسات 

اخرى على مقربة من املوقع.
وقالت املصــــادر للقناة ان 
قادة التحالف قرروا الغاء املهمة 

لتفادي وقوع خسائر مدنية.
إلى ذلك افاد سائق الصحافيني 
الغربيني الثالثة املفقودين في 
ليبيا وهم: صحافيان من وكالة 
»فرانس برس« ومصور في وكالة 
»غيتــــي امييجيز«، ان اجليش 
اعتقلهم في 19 اجلاري مبنطقة 
طبرق شرق ليبيا. واختفى اثر 
الصحافيني في »فرانس برس« 
دايف كالرك )بريطاني( وروبرتو 
شــــميت )يحمل اجلنســــيتني 
الكولومبية واالملانية( ومراسل 
غيتي جو ريدل )اميركي( منذ 

مساء اجلمعة املاضي.

نيــــوز« االخباريــــة االميركية 
ان نظام العقيــــد الليبي معمر 
القذافي يســــتخدم الصحافيني 

تتعلق بامبراطوريته التجارية 
الضخمة.

إلى ذلك ذكرت قناة »فوكس 

صورة ارشيفية لرئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني


